Boekbespreking

De Nederlandse Bosstatistiek 1964-1968 Centraal
Bureau voor de Statistiek in samenwerking met het
Staatsbosbeheer, uitgave 1971, verkrijgbaar bij de
Staatsuitgeverij en de boekhandel. Prijs f 9,—.
Third inventory of forests in the Netherlands. With
English summary.
De resultaten van de derde bosstatistiek zijn gepubliceerd in één boekje van 67 bladzijden in tegenstelling tot de negen deeltjes van de vorige opname
(1952-1963). Toch zal voor de meeste gebruikers de
inhoud voldoende gedetailleerd zijn, want de gegevens zijn in 24 uitvoerige tabellen overzichtelijk
gerangschikt. De nieuwe bosstatistiek is iets anders
opgezet dan de vorige, want nog van toepassing
zijnde oude gegevens werden overgenomen, terwijl
nieuwe elementen eraan werden toegevoegd. Evenmin als de vorige maal heeft men zich nu beperkt tot
zuiver bosbouwkundig belangrijke zaken: er wordt
informatie gegeven over alle gronden die niet door
bebouwingen en wegen worden ingenomen en geen
andere agrarische toepassing hebben. Het beslaat
dan ook een oppervlak van rond 423.000 ha, vorige
opname 416.000 ha.
Het begrip "woeste gronden" heeft plaats moeten
maken voor de omschrijving "natuurterreinen"
(136.000 ha), hoewel men aan de natuurlijkheid van
deze gebieden terecht kan twijfelen. Terwijl de
eigendomsverhoudingen wel uitvoerig zijn nagegaan,
is ook ditmaal op geen enkele wijze getracht een
beeld te geven van de wildstand, hoewel deze toch
een belangrijk aspect vertegenwoordigt. De recreatieve waarde wordt gekenmerkt door enerzijds de
toegankelijkheid, rond 50% van de gronden is geheel
vrij toegankelijk; terwijl anderzijds blijkt dat meer dan
de helft van het areaal voor de recreatie niet aantrekkelijk is wegens het ontbreken van voorzieningen
of anderszins.
Voor het totaal areaal van boscomplexen groter dan
0,5 ha komt men op rond 280.000 ha, dat is 8,4%
van het gehele landoppervlak. Om de belangstelling
te prikkelen kunnen verder nog enkele belangrijke
punten genoemd worden: Voor de bosbouw Is het
oppervlak opgaand produktiebos van belang, groot
rond 200.000 ha; hiervan beslaat de groveden nog
steeds 50%, verder respectievelijk lariks, douglas en
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fijnspar 9,4%, 7,4% en 6,8%, terwijl de inlandse eik
en populier 7,5% en 4,0% voor hun rekening nemen.
De grootste relatieve areaaltoename hebben achtereenvolgens de Corsicaanse den, populier, fijnspar en
douglas, terwijl het oppervlak van groveden iets
terugliep.
Het oppervlak kaalkapterreinen bedroeg 1,4%, wat
wijst op een gemiddelde omloop van 70 jaar; het in de
laatste 10 jaren aangeplante areaal Is echter wel
achtergebleven bij dat van vorige decennia.
De totale spiihoutmassa van naaldhout is geschat
op 14,2 miljoen m3, dat van loofhout op 3,2 miljoen
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ms, terwijl de geschatte jaarlijkse bijgroei respectievelijk 6,9% en 4,8% bedraagt, wat zeer reële getallen zijn. De weg- en grensbeplantingen zijn bepaald
via een 10% systematische steekproef, waarbij alleen
populier, wilg en zware eiken zijn opgenomen. Men '
komt voor populier op rond 17.000 km enkele rij of
ongeveer 2,6 miljoen bomen.
Hiermee is wel duidelijk gemaakt, dat deze publikatie een groot aantal zeer waardevolle gegevens
bevat, kennisneming ervan kan dan ook aan een ieder,
die zich op bovengenoemde terreinen "beweegt",
zeer worden aanbevolen.
P. J. Faber

